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1. Значення козівництва й вівчарства в ЄС, Німеччині й Україні

Динаміка росту поголів'я овець
в Україні й Німеччині
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1. Значення козівництва й вівчарства в ЄС, Німеччині й Україні 

Динаміка росту поголів'я кіз
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2. Структура, види утримання й породи в Німеччині й ЄС:

вівці
 > 90 % м‘ясних овець => виробництво ягнятини

• утримання овець, орієнтоване на отримання прибутку (500 – 1500 овець)  
у формі вівчарста з метою збереження рідких порід та охорони природи
=> утримання пасовищ і збереження ландшафту

• вівці для отримання побічного доходу і як улюблене заняття (хобі) (10-
300 овець)  з утриманням у загороджених загонах

 < 10 % молочне вівчарство (здебільшого самостійна переробка та 
маркетинг)

кози:
 > 90 молочних кіз, здебільшого для самостійної переробки й збуту на ринку 
сиру,

але кількість молочних ферм зростає!
величина стада: 5 – 30 кіз (в разу побічного доходу чи хобі), 50-4000 кіз

(основний вид господарської діяльності) 
 < 10 % м‘ясне козівництво (лише як хобі/ побічний дохід)

=> часто для збереження ландшафту



Важливі породи в Німеччині/ЄС

Меріноландшаф
мериноси є також і в ЄС

 оптимальні в плані утримання з метою 
збереження породи й ландшафту

 витривалі (здатні пересуватися на 
великі відстані) , плодючі
Чорноголова м‘ясна вівця

схожі породи в ЄС
 особливо придатні для утримання з 

метою збереження породи й 
ландшафту, а також у загороджених 

загонах
 швидкий набір ваги

Тексель
є і в ЄС

=> придатна лише для утримання в 
загороджених загонах

=> відмінна якість туші!

У Німеччині/ ЄС є низка інших порід: 
м‘ясні, молочні вівці, вівці місцевих 
порід !!



Важливі породи молочних кіз в Німеччині/ЄС

Біла німецька благородна вівця 
 відома в ЄС як Зааненська

порода
 800 -1200 кг надоїв

Кольорова німецька благородна 
вівця

 схожа порода французька 
альпійська коза

 700 – 1000 кг надоїв



3. Вимоги до утримання кіз та овець

a. Правові вимоги - закони (загалом, для всіх видів тварин)

b. Індикатори  стану здоров‘я тварин

c. Стайня й умови утримання

d. Годівля

e. Заходи з догляду

жуйні => годівля, напр., основний корм і комбікорм
копитні => догляд за копитами
шерстяний покрив => стрижка овець
догляд=> утримання з урахуванням природних та 
біологічних потреб тварини в стайні або на пасовиську, 
функціональні цикли (вплив тварин на природу і навпаки)

Інші вимоги:
Дотримання законів
Контроль за здоров‘ям тварин



3. Вимоги до утримання кіз та овець

a. Захист тварин і закони (в цілому для всіх видів тварин)
Загалом: годівля з урахуванням природних та біологічних потреб 

відповідної тварини, догляд та утримання в умовах, що відповідають 
поведінці тварини, й можливість руху з урахуванням потреб виду.

§ 11, абзац 8:  обов‘язковий власний контроль!! (індикатори 
захисту тварин)

§ 5/ 6 : кастрація, обезрожування

b. Контроль за здоров‘ям тварин
• Поведінка, вигляд
• Температура тіла
• Частота пульсу
• Частота дихання
• Послід 



3. Ansprüche von Ziege und Schaf



3. Вимоги до утримання кіз та овець

Коза нездужає, хвора:
 Вигляд (обличчя, осанка)
 Фізичний стан
 Споживання корму
 Шерсть 
 Суглоби 
 Тримається осторонь стада

Вівця нездужає, хвора:
 Вигляд (обличчя, осанка)
 Схуднення 
 Споживання корму
 Шерсть
 Послід , діарея
 Набряк глотки

Поведінка й вигляд кіз та овець

паразити?



Нормальний пульс:  70 – 90 ударів/ хв.

3. Вимоги до утримання кіз та овець

Перевірка пульсу навпомацки в разі підозри або 
для профілактики



Температура тіла 38 – 40 градусів по 
Цельсію

- Ректальне вимірювання -

Цифровий термометр

3. Вимоги до утримання кіз та овець



3. Вимоги до утримання кіз та овець

Критерій Оптимальні 
показники

температура 8 – 20   градусів

відносна вологість 
повітря 

65-75 %

швидкість руху 
повітря 

0,2-0,5 м/сек.

аміак < 5 ppm

освітленість 20-25 % 
основної площі 
кошари/козлят-
ника

Вимоги до внутрішніх умов в 
кошарі/козлятнику:



Систематизація основних вимог

козам  (і вівцям) потрібні

• систематичний догляд і контроль за станом здоров‘я

• суха, добре провітрювана (але без протягів) та світла стайня 
з підстилкою, особливо при мінусових температурах – густа 
підстилка із соломи

• достатньо місця та можливостей для руху

• годівля, що відповідає потребам жуйних

тварин та їхній продуктивності 

• соціальні зв‘язки у стаді

Крім того ідеальними були б:

 можливість випасу або вигулу

 можливість лазінняи та структуровані стайні

3. Вимоги до утримання кіз та овець



4. Технологія утримання й облаштування стайні  в молочному 
козівництві 

Технологія утримання й облаштування стайні в 
молочному козівництві
4.1   Технологія утримання, облаштування стайні       
4.2   Технологія доїння
4.3   Технологія годівлі



4.1  Технологія утримання й облаштування стайні

Умови утримання
• Форми стайні => стайня з безприв‘язним утриманням, мін. 

висота 2,5 - 3 м
• Провітрювання
• потреба в площі
• годівниці
• підстилка

• вигул/ випас
• структурування
• площа для 

безприв‘язного 
утримання/ лежання



4.1 Технологія утримання й облаштування стайні 

Стайня з жалюзійним провітрюванням забезпечує ідеальний 
комфорт впродовж всього року => повітря й світло!

жалюзі жалюзі

 найкраще з температурними датчиками, бо тоді 
забезпечується автоматичне управління повітрообміном й 
подачею повітря.



4.1 Технологія утримання й облаштування стайні 

Стайня з наскрізним  
провітрюванням

(жалюзі) 

Стайня з провітрюванням 
спереду відкритого типу

=> Розташування на південь 
забезпечує потрапляння 

сонячного світла



4.1 Технологія утримання й облаштування стайні 

Умови утримання
• Структура стайнь з безприв‘язним утриманням
 функціональні зони: руху/лежання, бокс для окоту, дорощування 

козлят, бокс для хворих тварин, відділення для козлів
 утримання з вигулом/ доступ до пасовища

 структурні елементи в зоні лежання/руху

https://www.agrarheute.com/wochenblatt/regionen/oesterreich/dank-ziegen-gute-zukunft-540251



Сучасна стайня (A) на приблизно 280 молочних кіз

---------------22,5 m  ------------------

Джерело: 
фірма 
Гьорманн

без
• боксів для окоту,
• дорощування 

козенят, 
• боксу для хворих 

тварин,
• кошара для 

козлів (зовні)



Сучасна стайня (A) на приблизно 280 молочних кіз

Джерело: 
фірма Гьорманн

Утримання в положенні лежачи



Сучасна стайня (B)  на приблизно 280 молочних кіз з 
вигулом

з вигулом

без
• боксів для окоту,
• дорощування 

козлят, 
• боксу для хворих 

тварин,
• кошари для козлів

(зовні)

Джерело: 
фірма Гьорманн



•Сучасна стайня (B)  на приблизно 280 молочних кіз з вигулом

Джерело: 
фірма Гьорманн



Сучасна стайня (B)  на приблизно 1000 молочних кіз
у Голандії

Середній блок стайні : 500 кіз в одній групі



Сучасна стайня (B)  на приблизно 1000 молочних кіз
у Голандії

Козлятник із сталевої конструкції - 600 молочних кіз
Переваги:    низька зношуваність, краща гігієна
Недоліки:    дещо дорого



Структурні елементи стайні

Поділ на групи за продуктивністю полегшує годівлю, що 
відповідає потребам тварин за їхньою продуктивністю



Структурні елементи стайні

Конструкції для лазіння урізноманітнюють життя тварин й 
дають тваринам нижчих за рангом

можливість поступитися місцем



Структурні елементи стайні

Можливість для відпочинку: достатня площа для лежання 
забезпечує безперешкодний відпочинок й безтурботне 
пережовування – оптимально у поєднанні з полицями 



Структурні елементи стайні

Постійний вигул …
• краще структурування
• спокійніше стадо
• можливість руху
• сонце й кліматичні 

подразники 
• здоров‘я й  фізичні 

кондиції 

щітки …
 догляд за шерстяним 

покривом і шерстю
 охоче використовуються 

козами



4.1  Технологія утримання й облаштування стайні 

Умови утримання
• потреба в площі
• місця для годівниць
• підстилка Площа для 

лежання/
руху(м3)

Ширина місць
для годівлі

(мінім.)
(см)

Дорослі кози 1,5  - 2,0 40

Коза з козеням 1,8 – 2,5 40

Молода коза  0,9 – 1,2 30

Козеня/ ягня 0,6 – 0,8 25

козел 2,0 – 2,5 50

Об'єм повітря у стайні в м3

на дорослу козу 6-7 м3

на молоду козу 3-4 м3

прибл. 0,5-1 кг/ на 
козу чи вівцю в день

сухі місця для 
лежання, загальна 
гігієна, паразити, 

кокцидії



4.2  Технологія доїння

Системи доїння
Лінійні доїльні 
установки Доїльна система

«Ялинка»

Доїльна система

«Карусель»

• поширені
• каскадні кормові 

решітки
• дача комбікорму

в т. ч.  вигін на  
пасовище спереду 

• Swing-over

• ввід через трубки
• без фіксації
• дача комбікорму
• простий впуск і випуск

• поширена
• внутрішня або 

зовнішня доїльна 
установка

• дача комбікорму
• ефективне доїння 



Ширина місця для стояння: 35-40 
см

Розміри доїльного залу:
з обох боків = 2x12, 2x18,

2x24, 2x36

Вартість 2 x 12 місць: 

69.003,22 євро

Приклад лінійного доїльного залу

Джерело: BA Farr 2017

Доїльний зал Parallel P300SG фірми DeLaval



- здебільшого фіксація в каскадній решітці 
 кози можуть ставати в ряд лише одна 

біля іншої
 автоматичне годування комбікормом

у випадку з більшим поголів‘ям
- варіант: Swing Over
 поворотний важіль в центрі ями
 високий рівень завантаженості 

доїльних апаратів
 з одного боку – доїння, з іншого –

впуск/випуск
 висока пропускна здатність

- Варіант: випуск спереду
 всі тварини одночасно покидають 

доїльний зал

Коментар до лінійного доїльного залу

http://www.ign-nutztierhaltung.ch/de/seite/weide-2



4.2  Технологія доїння - доїльна система «Карусель»

Зовнішня доїльна установка

Capri 90  (Westfalia) на
32 кози

Доїльна карусель
De Laval на 48 кіз

Пропускна здатність (доїльна потужність) 200 – 400 кіз за 
годину



4.2  Технологія доїння - доїльна система «Карусель»

Зовнішня доїльна установка
Außenmelker

https://youtu.be/p5swQObgpD8
https://youtu.be/5wb7Es-etqY

Виробник: Dairymaster (NL),  120 місць
• висока пропускна здатність до 1300 кіз 

за годину (?)
• тривалість обороту 5-6 хвилин
• без попереднього доїння (здоювання 

молозива) (?)

https://youtu.be/p5swQObgpD8
https://youtu.be/5wb7Es-etqY


4.2  4.2  Технологія доїння - доїльна система «Карусель»

Внутрішня доїльна установка

Внутрішня доїльна карусель фірми 
Waikato
66 місць

Внутрішня доїльна карусель фірми
Albouy Equipement 40 – 72 місць

Суцільні перегородки між 
годівницями

пропускна здатність/доїльна потужність 200-300
кіз за годину



4.2  4.2  Технологія доїння - доїльна система «Карусель»

Порівняння внутрішньої й зовнішньої доїльної установки

Зовнішня доїльна 
установка (ЗДУ)

Внутрішня доїльна 
установка (ВДУ)

Розмір і пропускна 
здатність

до 140 місць
більша

до близько 80 місць
менша

Контроль за процесом 
доїння

майже неможливий цілком можливий

Захід до ЗДУ можуть входити 
одночасно багато кіз

кози можуть  впускатися 
лише в бокси для доїння

Вихід кози виходять із ЗДУ 
задом

кози виходять із ВДУ 
передом

Важлива інформація про доїльні каруселі:
• дорожчі ніж лінійні установки (майже в 2 рази)   => 300.000-500.000

євро на 400-500 кіз.
• вигідні для більших ферм > 300 кіз
• не можуть бути дооснащені для більшого поголів‘я!



Порівняння: лінійка  доїльна карусель

Джерело: BA Farr 2017



4.2  Технологія доїння

Затрати часу на доїння з масажем 
вим'я:
• доїльна установка зі збором 

молока у відро (бідон) - 2,5 хв. на 
козу

• лінійка (SbS)   0,72 хв. на козу
• карусель 0,35  хв. на козу

Джерело: 
https://www.lfl.bayern.de/ilt/tierhaltung/pferde_schafe/023187/index.php

https://www.lfl.bayern.de/ilt/tierhaltung/pferde_schafe/023187/index.php


4.2  Технологія доїння

- Автоматичне зняття 
 запобігає холостому доїнню
 технік доїння може обслуговувати більше 

доїльних апаратів
- до 24 доїльних апаратів

- Автоматичне вимірювання кількості молока
 постійна картина продуктивності

- Розпізнавання тварин
 введення даних про продуктивність у 

програму менеджменту стада
=> годівля у відповідності до 

продуктивності

- Вимірювач кількості клітинних елементів у 
молоці
Контроль за здоров'ям вим'я

Інші технології в доїльному залі:

DeLaval MM25 – висока точність 
завдяки принципу електронного 
вимірювання інфрачервоними 
променями

Вимірювач кількості клітинних елементів DeLaval



4.2 Техніка доїння

Параметри доїльних установок для кіз

Kern et al. 2013



4.2  Технологія доїння

Організація доїння:

простора зона очікування: скупченість сприяє 
конфліктам у стаді та травмуванню

спокійний перебіг, без поспіху
стрес передається козам і призводить до конфліктів!

дотримування одного й того ж часу доїння

безперервний вхід і вихід з доїльного залу
при запуску й випуску тварин не повинна виникати загроза
скупчення чи затору!

здійснення контролю молока (кількість клітинних елементів => стан 
вим'я)

безперервне доїння впродовж року, завдяки відмові від 
спарювання? 



4.2  Технологія доїння

Контроль молока

Про що свідчить кількість клітинних елементів?
 в козячому молоці може міститися понад 1 млн. клітинних 

елементів/ мл., що не означає хворобу вим'я на відміну від корів!
 велика різниця в кількості клітинних елементів між правою й 

лівою половинами вим'я => сигнал інфекції!
 велика кількість клітинних 

елементів у збірному молоці => 
здебільшого окремі особини

Проведення:
Вести облік попереднього
доїння й відхилень від норми
В разі відхилень від норми

- вимірювач кількості клітинних 
елементів див. вище (дорого)

- тест Шальма (на мастит)
- тварини з повторними відхиленнями 

від норми вибраковуються



Контроль молока

Великі коливання в показниках клітинних елементів:
- зростають по мірі віку й лактації
- підвищуються перед статевою охотою



4.3 Технологія годівлі

Зона годівлі

Палісадоподібна кормова 
решітка:

проста конструкція

швидкий запуск і випуск

в т. ч. й для рогатих кіз

без можливості фіксації

Діагональна кормова решітка:

проста конструкція

не для кіз з рогами

повільний запуск і випуск

без можливості фіксації



4.3 Технологія годівлі

Суцільні перегородки між годівницями знижують відчуття заздрощів до 
корму сусіда й забезпечують спокійний режим поїдання корму 

Спокійний режим 
годівлі!!

Більші затрати



4.3 Технологія годівлі

Кормова решітка з трубкою 
для потилиці:

дуже проста конструкція !

 постійна подача корму !

повільний впуск/випуск

не для рогатих кіз

без можливості фіксації

Зона годівлі

«Кормушка-пастка»

дорого, не саморобна!

повільний впуск/випуск            
рогатих кіз

можливість фіксації!

гігієна, менше травматизму



4.3 Технологія годівлі

Кількість кіз, яким треба  більше 1,4 сек., щоб 
вийти із годівниці

Затвор для потилиці Металічний палісад Дерев'яний палісад 
Діагональна кормова решітка

Невигідна, 
особливо для 
рогатих кіз !!

Джерело: Waiblinger und Menke 2014



4.3 Технологія годівлі

Кормовий стіл

 прибл. на 50 см вище від рівня 
руху тварин

 гладка поверхня => 
прибирання

 ширина кормового столу
=> щонайменше 3 м.



4.3 Технологія годівлі

Кормовий стіл й розподіл корму

 Механізована подача корму
=> годівля 300 кіз за 20 хв.

раціональний режим роботи!!

 Просторий широкий кормовий
 стіл

хороша робоча обстановка

затратний/ високі затрати у   
перерахунку на одне місце



4.3 Технологія годівлі

Кормові ясла

 в зоні руху

структурують стайню

трудомісткі

лише для малих підприємств
(краще з металу)

 Великогабаритні ясла 
(на багато днів)

трудомісткі

подача корму на кілька днів

корм вбирає запахи стайні

високі втрати корму



4.3 Технологія годівлі

Технічні засоби подачі корму

Кормовий конвеєр

висока вартість (180 – 200 євро/погонний метр кормова       
решітка 40-60 євро/ погонний метр)

ефективне використання
площі стайні

раціональний режим

Увага!
підлога з щілинами 
мало придатна для кіз 
та овець !!
 Проблеми з копи-
тами й фундаментом

Video Futterband:
https://youtu.be/0JauiHa0yUE

https://youtu.be/0JauiHa0yUE
https://youtu.be/0JauiHa0yUE


Автоматизовані способи подачі  з цифровим 
управлінням

Підштовхувачі корму й розподільники комбікормів

розвантаження від роботи

висока вартість

Поки що мало поширені.

Video Futteranschieber und KF-verteiler von Fa. Hetwin
https://youtu.be/qkJzCwBkVJU
https://www.dropbox.com/s/cu1glhi7dpylq5c/Stallboy_Ziegen.mpeg?dl=0

https://youtu.be/qkJzCwBkVJU
https://youtu.be/qkJzCwBkVJU
https://www.dropbox.com/s/cu1glhi7dpylq5c/Stallboy_Ziegen.mpeg?dl=0


Автоматизовані способи подачі  з цифровим 
управлінням

Комбікормова установка для індивідуальної подачі комбікорму

Принцип: 
• Розпізнавання тварини установкою через електронний маркер 

на вухах
• Зв’язок з індивідуальними даними

продуктивності тварини 
• Управління подачею комбікорму
Переваги:  
 Годівля відповідно до показників

продуктивності
 Економія комбікорму
 Сприяє здоров'ю тварини
 Економія робочого часу
 Багато сортів комбікорму 

Недолік: 
Ціна 15000 – 18000 євро /здвоєний варіант



Автоматизовані способи з цифровим управлінням

Комбікормова установка для індивідуальної подачі комбікорму

Продавець/ виробник:

1. Фірма Wasserbauer (Австрія)

Недолік: 

 Козам доводиться задкувати 

 Für Hörnerziegen ungeeignet



Автоматизовані способи з цифровим управлінням

Комбікормова установка для індивідуальної подачі комбікорму

Продавець/ виробник:

1. Фірма Wasserbauer  (Австрія)

Поліпшений варіант установки: 

 Вигін з боків

 Подвійні двері позаду

 Підйоми (50-70 см)

Можуть використовуватися

і для кіз з рогами!



Автоматизовані способи з цифровим управлінням

Комбікормова установка для індивідуальної подачі комбікорму

Продавець/ виробник:
2. Фірма Dedden/ Hanskamp
(Голандія

Автоматична лінія безперервної дії

Не оптимальна для кіз з рогами



Автоматизовані способи з цифровим управлінням

Комбікормова установка для індивідуальної подачі комбікорму

Продавець/ виробник:

2. Фірма Gabard (Франція) 

Недолік: 

 Козам доводиться виходити задом

 Непридатна для кіз з рогами



Автоматизовані способи з цифровим управлінням

Комбікормова установка для індивідуальної подачі комбікорму

Продавець/ виробник:

2. Фірма Urban (Німеччина) 

 Козам доводиться виходити 

задом

Три кози намагаються 
одночасно добратися до 

кормового боксу. 
Загроза травмування, 

особливо кіз із рогами!!



Автоматизовані способи з цифровим управлінням

Комбікормова установка для індивідуальної подачі комбікорму

В утриманні молочної ВРХ та свиноматок такі системи добре 
себе зарекомендували!

Фірма DeLaval Фірма Sicotech

Можливість наступного відбору завдяки селекційним воротам після 
прийому корму!! Таке управління стадом цікаве й для козівництва!



4.3 Fütterungstechnik
Порівняння 

способів годівлі



4.4 Годівля молочних кіз

Важливо:

Молочні кози/ молочні вівці впродовж лактації залишаються 
високопродуктивними!   

800 кг надоїв =  в 13-14 разів більше ваги тіла
 як корова, що дає 9000 кг!

Тому:
 годівля, що відповідає потребам !!
 збалансоване забезпечення калоріями, неочищеними білками 

(сирим протеїном) та мінеральними елементами
 Достатньо структурований раціон (сира клітковина) 



4.4 Годівля молочних кіз



4.4 Годівля молочних кіз

Рекомендація => годівля відповідно до періодів (фаз)

1. Період максимальної статевої охоти 
зростає потреба в поживних речовинах, об'єм рубця обмежений
=> доповнювати високоякісний основний корм комбікормами

2. Перший і другий місяць лактації:
дуже висока потреба в поживних речовинах, скорочення резервів 
організму, зменшення ваги
=>найкращий основний корм, щотижня збільшувати дачу комбікорму 
на 100 грам до шостого тижня лактації

3. Третій – десятий місяць лактації
молочна продуктивність падає, а з нею – й потреба в поживних і 
мінеральних речовинах
до спарювання кози мають знову трохи набрати вагу

4. Спарювання і сухостійний період
підготовка кіз до наступної лактації ( відповідні фізичні кондиції BCS)!
за 3 тижні до спарювання => підвищена потреба в енергії: «приливи»
(Flushing)! 



4.4 Годівля молочних кіз

1=  засвоюваний протеїн 2 = при 3,5 % жирів 3 % білків



4.4 Годівля молочних кіз

Приклад раціону



Nutzbares Rohprotein (im Darm verfügbar)= 
Bakterienprotein 

+ im Pansen  nicht abgebautes Futterprotein

4.4 Годівля молочних кіз

Оцінка годівлі (співвідношення протеїнів і калорійності) в
кормовому раціоні:

RNB (румінальний азотний баланс)  -
сигналізує достатню забезпеченість рубця азотом.

Кормовий сирий протеїн

При хорошому забезпеченні 
азотом бактерій та достатній 
калорійності (MJ) бактерії 
виробляють високоякісний 
бактеріальний білок

Повне 
використання 
функціональних 
можливостей!!



4.4 Годівля молочних кіз

RNB (румінальний азотний баланс) 

Кормовий сирий протеїн Засвоєний сирий протеїн наявний у 
кишечнику)= 
бактеріальний протеїн
+ не засвоєний в рубці кормовий протеїн

Оцінка RNB

RNB  < 0 Дефіцит сирого протеїну
 обмежене утворення бактеріального білка

RNB 0-5 Збалансована програма забезпечення калоріями й сирим 
протеїном !!
 оптимальне утворення бактеріального протеїну

RNB >5 Надмір сирого протеїну
 марнотратство сирого протеїну
 перенавантаження печінки, на тривалу перспективу шкодить

здоров‘ю



4.4 Годівля молочних кіз

оцінка годівлі (співвідношення калорійність - білок) за 
складовими частинами (інгредієнтами) молока 

молокаlchinhaltsstoffe!
 Harnstofftest



4.4 Годівля молочних кіз

оцінка годівлі (забезпечення клітковиною та калоріями) за 
інгредієнтами молока!
 контроль жири-білки

Більшість кіз – хороше забезпечення калоріями, одна коза – великий брак 
калорій



4.4 Годівля молочних кіз

Оцінка кормів за калорійністю

Джерело: Lfl Bayern 2016     https://www.ziegenzucht-
bayern.de/ziegenfuetterung.html    



4.4 Годівля молочних кіз

Оцінка кормів за вмістом білка

Джерело: Lfl Bayern 2016     https://www.ziegenzucht-
bayern.de/ziegenfuetterung.html    



Помилки в годівлі та їхні наслідки

https://www.ziegenzucht-bayern.de/ziegenfuetterung.html



4.4 Годівля молочних кіз

Практичні рекомендації стосовно годівлі:

 Часта подача корму й прибирання кормових залишків

 Тривалий час поїдання або ж цілоденний доступ до корму

 Різноманітний корм, багатий на листя, а не на бадилля (стебла)

 Раціон, що відповідає потребам і продуктивності, висока 
концентрація поживних речовин => аналізувати основні типи кормів

 Складання раціону, що відповідає особливостям жуйних тварин:
питома вага багатого на клітковину корму мін. 60 %

 М'яте або цільне зерно

 Повільні зміни корму

 Вода для вільного споживання

 Мінеральний корм для кіз (з вмістом міді!) та кормова сіль ab libitum
(за бажанням)



5. Листки з переліком контрольних питань

Контрольні листки стосовно
• Облаштування стайні й утримання
• Технології доїння й доїння
• Годівлі й технології годівлі

… задля козівництва, що відповідає продуктивності та 
природним і фізіологічним потребам тварин й ефективній 
організації праці



Контрольний листок задля економічно раціонального 
утримання, що відповідає потребам тварин 

1a. Критерії оцінки стайні – функціональний 
розподіл і будова

так ні

Наявність функціональних зон
• Зона лежання/прийому корму
• Зона козіння
• Бокси для хворих тварин
• Бокси для дорощування козлят
• Бокси для козлів (на віддалі)

Стайня має чітку структуру

Відсутність вузьких місць, глухих чи гострих кутів

Цоколь стін – біля 1 м з бетону

Наявність структурних елементів у зоні лежання

Елементи комфорту (щітки, конструкції для лазіння)

вигін/ площадка для вигулу

Для вигону є достатньо широкі проходи

випас (> 10 тижнів у рік)

Описання стада й стайні:
- стадо: кількість кіз ….,       з рогами /без ріг групи за розміром …
- Будівельний матеріал (будівельна конструкція):  дерево, сталь, бетон/камінь



Контрольний листок задля економічно раціонального 
утримання, що відповідає потребам тварин 

1b. Критерії мікроклімату стайні так ні

Високий рівень мікроклімату (суб'єктивно, ніс, не 
відчувається запаху шкідливих газів)

Не утворюється конденсат (стеля, вікна)

Достатня висота стайні (мін. 2,5 м)

Достатній повітрообмін (наскрізна (продувна), дахова  
вентиляція, вентиляція карниза чи скатної покрівлі …)

Достатня кількість природного світла (щонайменше 20% 
основної площі)

Відсутність вузьких місць, глухих чи гострих кутів в зоні 
руху



Контрольний листок задля економічно раціонального утримання, що відповідає 
потребам тварин 

2.  Критерії технології доїння/ процесу доїння так ні

Зона очікування достатньо простора

Відсутність вузьких місць на впуску/випуску
Зона виходу/випуску

В доїльному залі / карусель
• Автоматичне зняття доїльних апаратів
• Вимірювання кількості молока
• Розпізнавання тварини

Доїння
• Безперервний і швидкий запуск/випуск
• Вимірювання вмісту клітинних елементів в молоці 

(контроль)
• Промивка вим'я й попереднє доїння

Розмір доїльного залу відповідає величині стада

Доїльний зал із суцільними поперечними перегородками 
в зоні годівлі

Описання: технологія доїння
Системи доїння:  «ялинка», лінійна установка, карусель
(внутрішній/зовнішній доїльний комплекс)
Розмір доїльного залу:        …  місць



Контрольний листок задля економічно раціонального утримання, що відповідає 
потребам тварин 

3.  Критерії годівлі так ні

Годівля зеленим кормом/ вигін на пасовище

Якість зеленого корму
• Не цвілий, приємний на запах
• Багата структура грубого корму

Подача корму (основний корм)
• Кілька разів (3 рази в день)
• Ad libitum (за бажанням)

Можлива годівля з урахуванням продуктивності
• Групи за продуктивністю
• Годівля, адаптована до періодів
• Видача комбікорму з урахуванням індивідуальних 

особливостей тварин

Орієнтація на основний корм (дача комбікорму <1,5 кг на 
козу в період лактації і в день)

Чи обраховується показник сечовини в молоці? 
(збалансований кормовий раціон?)

Описання, годівля:
тип основного корму: пшениця, сіно, сінаж комбікорм: свій або покупний



Контрольний листок задля економічно раціонального утримання, що відповідає 
потребам тварин 

4.  Критерії технології годівлі такa ні

Кількість місць для годівлі 1:1  чи більше

Достатня ширина місця для годівлі (мін. 40 см)

Зручна позиція кормової решітки (нахил догори зі 
сходинкою (цоколем))

Кормова решітка забезпечує можливість швидкого входу й 
виходу

Можливість фіксації на кормовій решітці в разі годівлі за 
раціоном

Суцільні кормові перегородки між кормовими решітками

Кормові решітки, кормові ясла - справні

Дача комбікорму
• лише в доїльному залі
• додатково ще й на кормовому столі, яслах, конвеєрі
• додатково– з урахуванням індивідуальних особливостей 

(комбікормова станція (установка))

Описання технології годівлі:
Тип кормової решітки:  із затвором для шиї, палісадний, діагональний, 
«кормушка-пастка» Подача корму: ясла для припасів, конвеєр, вручну, 
автоматизована)   



6. Менеджмент і відтворення стада

Питання щодо управління підприємством і стадом

1. Поповнення стада
• Вирощування козлят-самок (гігієна!!)        або
• Докуповування козлят-самок
• Докуповування козлів

2. Використання селекції/ спарювання козлят-самок
• за вагою: прибл. 60 % ваги зрілої особини (32-35 кг.)
• не за віком

3.  Спарювання / осіменіння
• природне спарювання => 25-35 кіз на козла або
• штучне осіменіння: затратне, проте можливий швидкий прогрес у 
селекції!

4. Безперервне доїння впродовж року, завдяки відмові від 
спарювання?

Менше козенят, відсутність сухостійного періоду



6. Менеджмент і відтворення стада

Питання щодо управління підприємством і стадом

5. Чи можливий відбір козлів за параметрами продуктивності?

6. Селекція, в т. ч. й серед козлят-самок/кіз:
 Продуктивність, екстер'єр
 Вим'я, здоров'я вим'я, 
 Кондиції, живучість, фізично здоровий стан
 характер/ темперамент

7. Вирощування козлят й продаж на ринку
• забезпечення молозивом в перший/ другий день?
• вирощування біля матері й пізнє відлучення
• вирощування без матері й раннє відлучення
• реалізація козлят:

 утилізація, бо реалізація неможлива
 забій козлят-самців і реалізація



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Чому потрібно звертати увагу на захист та комфортні 
умови утримання тварин?

 Правові вимоги

 Продуктивність тварин

 Здоров'я 

 Витрати 

 Вимоги на споживчому ринку/ суспільства

 Етичні й моральні аспекти



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві 

Принципи комфортного утримання тварин
- Farm Animal Welfare Committee (FAWC 1993)  -

- Welfare Quality (AWIN 2015)  -

Принципи комфортного 
утримання тварин:
5 Відсутність …

4 Перевірка дотримання 
на практиці

1. …голоду, спраги чи хибного 
харчування

 A. якісне харчування

2. … дискомфорту
 B. добре утримання

3. … страху й страждань

4. … болю, травм і хвороб  C. хороше здоров'я

5. …  відхилень від нормальної 
поведінки

D. нормальна для 
відповідного виду 
поведінка



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Оцінка комфорту тварин та відповідності їхнім 
природним і фізіологічним потребам 

 утримання

 менеджмент

 заходи/ втручання

 Індикатори оцінки стану тварини !

Оцінка комфорту для тварин / 
відповідності природним

фізіологічним потребам на основі
індикаторів оцінки стану тварини) !



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Score-1

Оцінка ситуації з комфортом тварин

Score 0 Score - 1

Відхилення від бажаного 
стандарту !

Бажаний 
стандарт



Принципи забезпечення 
комфортних умов:

Індикатори оцінки стану 
тварини

A. добре харчування

• фізичні кондиції (BCS)
• погана шерсть

• чекання біля кормової 
решітки

• чекання біля поїлки  

7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Візуальна оцінка фізичного стану (BCS) - метод
AWIN (2015) та Sporkmann (2018)

Визначення питомої ваги схудлих та перегодованих тварин достатнє для 
оцінки ситуації щодо комфортних умов утримання.

Причини:
Рання лактація, захворювання,
паразити, проблеми з зубами

Причини:
Годівля, що перевищує потреби з 
точки зору продуктивності
 Проблеми з фертильністю й 
пологами, хвороби обміну речовин



Візуальна оцінка фізичного стану (BCS) - метод
Визначення питомої ваги схудлих та перегодованих тварин методом пальпації

Шкала BCS – градація від 1  (дуже худа)   до 5 (дуже жирна)

BCS 1 :  коза надто худа !



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Візуальна оцінка фізичного стану (BCS) - метод
Визначення питомої ваги схудлих та перегодованих тварин методом пальпації

BCS 3 :  Коза в ідеальному стані

Шкала BCS – градація від 1  (дуже худа)   до 5 (дуже жирна)



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві 

Візуальна оцінка фізичного стану (BCS) - метод
Визначення питомої ваги схудлих та перегодованих тварин 

методом пальпаціїШкала BCS – градація від 1  (дуже худа)   до  5 (дуже жирна)

BCS 5 :  Коза надто жирна !



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Оцінка шерстяного покриву
AWIN (2015) і Sporkmann (2018)

Sore 0
Нормальний шерстяний покрив
- блищить і прилягає по всьому тілу -

Причини
Добре харчування і здоров'я 

Sore 1
Поганий шерстяний покрив
Скуйовджений, бляклий, нерівна

довжина шерстин

Причини
Недоліки у харчуванні (а також 
мінеральні речовини), хвороби, 
паразити



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Чекання біля кормової решітки
AWIN (2015) і Sporkmann (2018)

Sore 0
Жодна коза не повинна чекати 

своєї черги біля кормової решітки

Sore 1
3 кози чекають позаду біля кормової 

решітки

Недостатнє споживання корму, здебільшого тваринами 
нижчого рангу
Надто мала кількість місць для годівлі, корму мало, або 

він подається на надто короткий час



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Чекання біля поїлки
AWIN (2015) і Sporkmann (2018)

Sore 0
Кіз, що чекають своєї черги, немає, 

комфортний процес пиття

Sore 1
3 кози чекають позаду кози, що п'є 

Недостатня кількість наявних поїлок, несправні поїлки.
Недостатнє споживання води особливо тваринами 
нижчими за рангом.



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Принципи забезпечення
комфортних умов для 
тварин:

Індикатори оцінки стану 
тварини

B.  добре утримання

• поведінка у стані спокою 
й руху

• стрес від спеки
• стрес від холоду

• положення зап'ястних 
суглобів 



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Score 0 
Більша частина відпочиває поза часом 
годівлі

Score 1 
Мало кіз відпочивають поза 
часом годівлі (неспокійна 
поведінка

Нечиста або недостатня підстилка, 
агресивна поведінка кіз, неспокійна 
поведінка через недоліки в годівлі

Поведінка в стані спокою і руху



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Score -1 
Стрес від холоду
Посопування відкритим ротом, часте 
дихання

Score 1 
Стрес від спеки
Піднята догори шерсть на спині

Наслідки для доброго самопочуття, 
продуктивності й прийому корму

Стрес від спеки чи холоду



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Score 0 
Нормальна позиція стоячи біля 
кормової решітки

Score 1 
Кози, що годуються стоячи на 
зап'ястних суглобах 

Різниця у висоті порівняно з 
кормовим столом надто мала

Положення зап'ястних суглобів

Кормовий стіл піднятий



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Принципи
забезпечення
комфортних умов для 
тварин:

Індикатори оцінки стану тварини

C. добре здоров'я 

• кульгавість
• пошкодження вим'я
• пошкодження дійок
• пошкодження на голові, вухах, 

потилиці, шиї

• асиметрія вим'я 
• набряки по тілу
• забруднення анального отвору 
• поганий стан шерстяного покриву
• фізичні кондиції (BCS)
• виділення з носа чи очей
• надлишкові розростання 

копитного рогу й вади копит



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Виявлення пошкоджень вим'я

Найкраще в доїльному залі 
за допомогою дзеркальця з  

освітленням Вим'я без пошкоджень  



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Приклади пошкоджень вим'я

Без пошкоджень

Score 0 Score 1 Score 2

Чіткі пошкодження 
чи рубці Сильні 

пошкодження

Причини: недоліки в облаштуванні стайні, боротьба за статус у 
стаді, якість вим'я 



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Пошкодження дійок

Без пошкоджень

Score 0 Score 1

Причини: недоліки в облаштуванні стайні, сутички за статус у стаді, 
якість вим'я, дорощування козлят біля матері

Відкриті рани на 
обох дійках



7.Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Симетрія вим'я 

Симетричне вим'я –
обидві половини 

однакові

Score 0 Score 1

Причина: попередні запалення вим'я 

Права половина на 25 % довша. 
Сильна асиметрія вим'я часто супроводжується 

великою кількістю клітинних елементів та 
болями



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Набряки на тілі

Без набряків

Score 0 Score 1

Причини: псевдотуберкульоз (Corynebacterium pseudotuberculosis),
осколки кормової решітки, травми

Прорив абсцесу під правим 
вухом – можливий і на інших 

частинах тіла



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Забруднення анального отвору

Без забруднення

Score 0 Score 1

Причини: пронос, зумовлений помилками в годівлі чи інфекціями
(бактерії, віруси, паразити)

Забруднення рештками 
посліду



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Виділення з носа й очей

Виділень на обох 
очах немає

Score 0 Score 1

Причини: локальна інфекція, хвороба дихальних шляхів, пил, 
протяг

вгорі: водянисте виділення/ мокра 
шерсть
внизу: невелике гнійне виділення



7. Комфорт і здоров'я тварин у козівництві

Копита

Без надлишкових 
розростань копитного 

рогу, правильна позиція

Score 0
Score 1

Причини: роги копит недостатньо стираються у стайні, недоліки у 
догляді за копитами

Копита мають явні розростання 
копитного рогу й деформації. Погана 
позиція копит призводить до надмірного 
навантаження на суглоби



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Симптоми захворювання копит

Пересування на зап'ястних 
суглобах => дефект копит?

Score 1 Score 1

Причини: запалення копит, попадання сторонніх тіл
 контроль і догляд за копитами !

Обережні рухи лівою передньою 
ногою => хвороба копит



7. Комфортні умови й здоров'я тварин у козівництві

Принципи забезпечення
комфортних умов для 
тварин:

Індикатори оцінки стану 
тварини

D. поведінка, що 
відповідає параметрам 
виду

Нормальна поведінка в 
стані спокою й руху

Якісна оцінка поведінки
• допитливість
• жвавість
• розкутість
• агресія
• острах
• страждання, біль



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!

Дякую за увагу


